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Adam Douglas – An American Holiday – Live from 
Nordstrand Kirke 
 
Adam Douglas er henrykt over å kunne invitere lyttere tilbake for å oppleve «An 
American Holiday with Adam Douglas» live fra Nordstrand Kirke julen 2017.  
 
Dette er et liveopptak av en fire x utsolgt og storslått julekonsert med et 
amerikansk fokus med et soul- og jazz-uttrykk. Det er altså litt unorsk, samtidig 
som den gode varme julestemninga opprettholdes. Tema er vinter og jul, men 
det er noen klassiske julelåter, samtidig som man får nye versjoner av gamle 
hits og noen originallåter. 
 
Med seg på scenen har Adam et fantastisk band, stort gospelkor og fem 
blåsere som lager en magisk stemning, og dette er nå altså samlet sammen og 
klart til å gi ut.  
Julen 2018 turnerer Adam Norge rundt med «An American Holdiay» og i 
forkant av dette gis denne platen ut. 
 

Hjertelig velkommen til å lytte på «An American Holiday» with Adam Douglas! 
 
Sjanger: Rock/pop/blues/soul / Julemusikk 
Varenr: CA19 | Pris: 1 CD JT | PPD: kr 100,00 | Strekkode: 7072588003554 | Label: Compro Records 
For promo kontakt: jon@compro.no 
 

 

Knut Reiersrud &  Iver Kleive – Natt i desember 
 
Gitar og orgel lager julestemning i katedralen. På «Natt i Desember» fornemmer vi 
dybde og høyde i så vel akustikk som musikk. Kjente juletoner er spilt inn under 
høye hvelv i mektige Haderslev domkirke. Det er en atmosfære av natt og fred over 
utgivelsen. Iver Kleive (orgel) og Knut Reiersrud (gitarer og oud) har mange års 
erfaring med å lage mektig lyd i katedraler som på deres tidligere utgivelser «Blå 
Koral», «Himmelskip» og «Nåde over Nåde». Nå kommer jule-versjonen av det 
samme, med stemningsskapende versjoner av velkjente julesanger. På repertoaret 
står blant annet «Kling no klokka», «Deilig er jorden», «Stille natt», «Jeg synger 
julekvad», og den nyskrevne «Minne om en svunnen jul» av Iver Kleive og en jiddisk 
folkemelodi som her har tittelen «Desember i Praha». 
 
Sjanger: Klassisk / julemusikk  
Varenr: FXCD454 | Pris: 1 CD JT | PPD: kr 100,00 | Strekkode: 7041889645428 | 
Label: Kirkelig Kulturverksted 
For promo kontakt: hege.marit.folkestad@kkv.no 
 

 

 
Fauna Vokalkvintett – Ljos 
 
Høsten og vinteren er kald og mørk i nord. Kanskje er det derfor julen til alle tider har 
vært så kjærkommen her? Vi feirer ikke bare den kristne høytiden, men også at 
solen endelig har snudd, og at vi går lysere tider i møte. I denne innspillingen er det 
nettopp dette lyset som står i fokus — lyset som kommer midt i tussmørket og gir 
varme og håp. I «Ljos» tar Fauna for seg både kjente og mer ukjente norske 
julesanger, og gjennom vare, egenartede arrangementer gjenskaper de kontrastene 
mellom lys og mørke. 
 
Sjanger: Klassisk / kor / julemusikk 
Varenr: 2L15SACD | Pris: 1 CD N | PPD: kr 115,00 | Strekkode: 7041888524328 | 
Label: 2L 
For promo kontakt: morten@lindberg.no 
 

 

 
 

 
 
 
 

   
 

                              
 
 

  

 MUSIKKOPERATØRENE  AS 
                  JULEPLATER 2018    

 
Følg oss på Facebook: http://tinyurl.com/3a2rhel og Twitter: http://twitter.com/Musopdf 

 
 

 
Best 
på 
Norsk 
Musikk 

mailto:jon@compro.no
mailto:hege.marit.folkestad@kkv.no
mailto:morten@lindberg.no
http://tinyurl.com/3a2rhel


Musikkoperatørene AS Tlf: 23 31 01 20 / e-post: ordre@musikkoperatorene.no  2/5 

 

 
Harpeklang i Vinternatt –  
Bødtker, Ellen & Sølvguttene 
 
På Harpeklang i vinternatt vil man få høre Ellen Bødtkers egne komposisjoner 
med vakre harpeklanger til Sølvguttene, og solist Frikk Heide Steen. 
På turnéen ”Harpeklang i vinternatt” byr også Ellen Bødtker på samarbeid med 
ungdomsgruppa fra Sølvguttene: Voiceover og en fin solistgruppe fra 
sølvguttene 
- I tillegg  er jeg så utrolig glad for å kunne fortelle at Johannes Bødtker og 
Fanny Soyer, som begge studerer musikk i Berlin vil synge duetter for baryton 
og sopran under konsertene. 
 Det gleder vi oss veldig til!  
 
På julekonsertene til konseptet ”Harpeklang i vinternatt” vil man blant annet få 
høre tekster som «Fred på jord», «Nyfødt skimrer verden» , «For the beauty of 
the earth» «Walking in the air» og «Pacem» med gamle latinske tekster 
kommentert på Ellen Bødtkers helt egne måte; Det blir også en premiere på 

Bødtker nye komposisjon «Harpeklang i vinternatt» skrevet spesiellt for denne juleturneen for Sølvguttene; Voice over og harpe. 
- Gjennom temaene i musikken og tekstene håper jeg å gi publikum et perspektiv på vår tid. Vår lille klode som vi alle bor på; hva 
er vår rolle her på jorden, og hvordan kan vi ta vare på den og hverandre på best mulig måte i julehøytiden. 
 
Sjanger: Klassisk / julemusikk  
Varenr: ESBCD335 | Pris: 1 CD JT | PPD: kr 100,00 |  Strekkode: 7071750180291 | Label: ESB Records 
For promo kontakt: therese@missfixit.no 
 

 

Tenorane og Steffen Horn - Julekveld 
 
Den kritikkerroste gruppa Tenorane og Steffen Horn består av Aasmund 
Kaldestad, Henrik Hundsnes, Hallvar Djupvik, og pianisten Steffen Horn. Nå er 
de tilbake med et nytt julealbum, «Julekveld»,  to år etter «Julesong», som var 
et rent studioalbum.  
Denne gang har de nå lagt seg på et mer akustisk lydbilde, og flere av sporene 
er spilt inn live i studio. Fire av sporene er også rene live-innspillinger fra 
fjorårets konsert i Brygga kultursal i Halden.    
Tittelen på årets album, kommer fra Jakob Sandes dikt, som kanskje er mer 
kjent som «Det lyser i stille grender».  
Med på plata bidrar også den dyktige gitaristen Kjetil Steensnæs. 
 
Sjanger: Klassisk / julemusikk 
Varenr: MR18003 | Pris: 1 CD JT  | PPD: kr 100,00 | Strekkode: 7041880997311 | 
Label: Merlinsongs Records 
For promo kontakt: ak@aasmundkaldestad.no 
 

 

 

Kjell Vidars – Julefest på låven (CD og vinyl) 
 
Nytt julealbum fra det norske dansebandet Kjell Vidars.  
I november 2018 er 45 år siden Kjell Vidars ga ut sitt første julealbum. Dette 
albumet har solgt godt over 300.000 eksemplarer, og nå slipper de et nytt 
album fullstappet av glad og god julemusikk. "Julefest på låven" kommer både 
på CD og LP, og inneholder 18 sanger for både små og store, og vil kunne 
skape god julestemning rundt omkring i de tusen hjem. 
 
 
Sjanger: Barnemusikk / julemusikk 
Varenr: GRCD4600 | Pris: 1 CD JT | PPD: kr 100,00 | Strekkode: 7033662046003 | 
Label: Grappa 
Varenr: GRLP4600 | Pris: 1 LP PX | PPD: kr 125,00 | Strekkode: 7033661046004 | 
Label: Grappa 
 
For promo kontakt: cathrine@grappa.no 
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England Brooks Orchestra – The Greatest Gift 
 
England Brooks er født og oppvokst i Los Angeles, California. For 14 år siden 
gjorde hun Norge til sitt hjemland. Den fargerike jazzdronninga fra USA har, 
med sin dype og sjelfulle stemme, begeistret fans og skapt mange spesielle 
konsertøyeblikk. Hun har en unik evne til å formidle og kommunisere med 
publikum om det er på jazzklubb, konserthus eller på TV i beste sendetid. 
Sammen med sitt faste band, England Brooks Orchestra, ga Brooks ut sin 
debutplate i 2015 i en alder av 59 år. I dag er hun en mer aktiv og levende artist 
enn noensinne. Dette feires med en etterlengtet juleplate der England og bandet 
leker seg med noen av de mest kjente amerikanske julesangene. I tillegg til 
kjente låter inneholder plata også originalkomposisjoner samt noen mindre 
kjente julesanger som England Brooks selv vokste opp med på 60- og 70-tallet i 
Los Angeles. 
 
På den varmeste tida av året tok England Brooks med seg sine faste musikere 
inn i Store Studio i Bodø og spilte inn sanger om frost, snø og mørketid. Bandet 
kokte til og med julegløgg for å komme i den rette stemningen. Lysene i studioet 

ble dempet og bandet fant fram balladene som alltid får julefreden til å senke seg i desember. På plata har også England Brooks 
Orchestra tatt for seg noen up-tempolåter som innbyr til snøballkasting og den lette og lekne julestemningen. Vi møter England 
Brooks som låtskriver på tittelsporet "The Greatest Gift". Denne låta ble utgitt for første gang på LP i USA i 1980. Nå har den fått 
ny innpakning og er en gave til alle som elsker vokaljazz og julemusikk. Sammen med et band som har hjerte for musikken er 
England Brooks nå endelig klar med sin første juleplate. I bandet spiller: England Brooks (vokal), John-Kåre Hansen (gitar), 
Magne Arnesen (piano), Dag Erik Pedersen (kontrabass) og Roger Johansen ( trommer). 
 
Sjanger: Jazz / Julemusikk  
Varenr: PJRCD130 | Pris: 1 CD JT | PPD: kr 100,00 | Strekkode: 7041880997250 | Label: Ponca Jazz Records 
For promo kontakt: info@poncajazzrec.no 
 

 

Nils Landgren with friends – Christmas With My 
Friends VI (CD og Vinyl) 
 
Den sjette juleplaten der Nils Landgren samler gode venner og lager en juleplate 
med gode julelåter fra hele bredden av komponister fra Bach til Benny Andersson 
& Björn Ulvaeus. Med seg har den svenske trombonisten fire vokalister alle med 
sitt særpreg som gjør denne platen til en unik juleplate i et jazzet landskap. 
Vokalistene som er med er Jeanette Köhn, Ida Sand, Jessica Pilnäs og Sharon 
Dyall. 
 
Sjanger: Jazz / julemusikk 
Varenr: ACT98722 | Pris: 1 CD K | PPD: kr 109,00 | Strekkode: 0614427987228 | 
Label: ACT 
Varenr: ACT98721 | Pris: 1 LP R | PPD: kr 150,00 | Strekkode: 0614427987211 | 
Label: ACT 
For promo kontakt: maria@musikkoperatorene.no 
 

 

 
Disse har kommet på vinyl i år: 

 
 

Hilde Louise Asbjørnsen – Round About 
Christmas 
 
Hilde Louises jule-album ‘Round About Christmas ble kåret til årets juleplate 
og fikk terningkast 6 i VG da den kom i 2013. I tillegg til et utvalg kjente og 
mindre kjente amerikanske klassikere, inneholder albumet duettene 
«Christmas Is A Lullaby» (skrevet av HLA) med Ane Brun, og «What Are you 
Doing New Years Eve» med Noora Noor. Jazznytt kaller albumet "en ny norsk 
jule-klassiker».  
 
Besetning: Anders Aarum - piano og orgel, Jens Fossum – kontrabass, 
Hermund Nygård – trommer, Svein Erik Martinsen – gitar, Atle Nymo – 
saksofoner, Kåre Nymark jr – trompet, Jørgen Gjerde – trombone. 
 
 
 

 
Sjanger: Jazz / julemusikk 
Varenr: SMRLP01 | Pris: 1 LP PX | PPD: kr 125,00 | Strekkode: 7041880997076 | Label: Sweet Morning Records 
For promo kontakt: mail@hildelouise.com 
 

Minner om denne også på CD: 

SMRCD05 Asbjørnsen,Hilde Louise Round About Christmas kr  100 
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Hekla Stålstrenga – Velkommen inn 
 
Hekla stålstrenga presenterer en blanding av nyskrivne og gamle julesanger. 
Trygve Hoff, Ragnar Olsen, Halvdan Sivertsen, Helge Stangnes og Ola 
Bremnes har levert tekstbidrag til nye nord-norske tradisjoner. Sammen med 
gamle juleslagere som Nord-norsk julesalme er dette albumet ein 
manifestasjon av nord-norske juletradisjoner! 
 
 
 
Sjanger: Folkemusikk / julemusikk 
Varenr: TA172V | Pris: 1 LP PX | PPD: kr 125,00 | Strekkode: 7090010522107 | 
Label: Talik 
For promo kontakt: frode.rolandsgard@talik.no 
 

 
 

 
Minner om denne også på CD: 

TA172 Hekla Stålstrenga Velkommen inn kr  100 
 

 

 

 

Minner om denne releasen rett før jul i fjor: 
 

 
Sondre Bratland – Rosa frå Betlehem 
 
Hekla stålstrenga presenterer en blanding av nyskrivne og gamle julesanger. 
Trygve Hoff, Ragnar Olsen, Halvdan Sivertsen, Helge Stangnes og Ola 
Bremnes har levert tekstbidrag til nye nord-norske tradisjoner. Sammen med 
gamle juleslagere som Nord-norsk julesalme er dette albumet ein 
manifestasjon av nord-norske juletradisjoner! 
 
 
 
Sjanger: Folkemusikk / julemusikk 
Varenr: TA172V | Pris: 1 LP PX | PPD: kr 125,00 | Strekkode: 7090010522107 | 
Label: Talik 
For promo kontakt: hege.marit.folkestad@kkv.no 
 

 
 

 
 

 

Evigvarende julemusikk: 
 

 
 
 
 

vare artist albumtittel PPD 

ACT92602 Wesseltoft,Bugge It's Snowing On My Piano kr  60 

SMRCD05 Asbjørnsen,Hilde Louise Round About Christmas kr  100 

GRAM15101 Familien Akselsen Velkommen hjem kr  100 

FXCD408 Lech,Beate S. & SKRUK Høgtidsrom kr  100 
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GRCD4443 Oslo Fagottkor God jul og Fagott nyttår kr  100 

GRAM1375 Sølvguttene/Ole E. Antonsen Julekveld hos oss kr  100 

PLASS03 Sundli,Gunnhild/Aasmund Nordstoga Sæle Jolekveld kr  100 

61150 Div art Jul Jul Jul!  kr  72 

PBM1301 Garness Barnet i krybben  kr  100 

N500982 Antonsen,Ole Edvard Desember Stemninger kr  50 

FXCD418 KORK Jul på orkesterplass kr  100 

FXCD247 Bremnes,Kari/Rikard Wolff Desemberbarn kr  100 

FXCD3422 Slettahjell,Solveig/Tord Gustavsen Natt i Betlehem kr  100 

ARCD1923 Sølvguttene Julenatt kr  72 

FXCD374 Pust Julero kr  100 

GRAM0615 Div art Alle barnas julesanger kr  48 

FXCD328 Kleive,Iver/Aage Kvalbein Julemeditasjoner kr  100 

FXCD160 Brunborg,Tore/Bjerkestrand Gull,røkelse og myrra kr  100 

61126 Andersen,Maj Britt Pulverheksas jul kr  100 

FXCD355 Eick,Mathias m.fl De Tre Vise Menn kr  100 

FXCD287 Kleive,Iver Hyrdenes tilbedelse kr  72 

FXCD395 Gateartister i Oslo Jul på gata kr  100 

FXCD274 Andersen,Arild/Alnæs/Carstensen Julegløggen kr  72 

FXCD343 Oslo Gospel Choir En stjerne skinner i natt kr  100 

JACD104 Brockstedt,Nora Christmas Songs kr  100 

61140 Div art Barnas jul kr  72 

GRCD4250 Tellefsen,Arve/Nidarosdomen Aria kr  100 

FXCD354 Brandt-Hanssen,Stephen I Julens Lys kr  100 

FXCD3142 Paus,Ole Hellige Natt - Jul i Skippergata kr  100 

FXCD121 Bratland,Sondre Rosa frå Betlehem kr  100 

FXCD259 OGC/Märtha Louise/Dagsland Det skjedde i de dager kr  72 

ACT70052 Landgren,Nils 
Christmas With My Friends - Jubilee 
Collection (5CD) kr  250 

EM65 Pålerud,Bjarne Julekvelden kr  100 

GRLP4345 Eriksen,Espen/Gunnar Halle Meditations on Christmas (VINYL) kr  125 

GRCD4548 Douglas,Adam Half a happy holiday (CDEP) kr  055 

NOFO087 The Beards Vask dæ i ansiktet, det e jul (VINYL) kr  125 

GRAMEP1797 Bergrud,Lewi Stjerna som brenn EP kr  055 

GRAM17126 Div art Ei stjerne som deg kr  100 

MTG20266 Oslo Soul Children Merry Christmas Everyone kr  100 

GTACD8619 Div art Gledelig Jul kr  100 

GRCD4555 FAB3 (Flaata/Ackles/Busk) 
I Wish Every Day Could Be Like 
Christmas kr  100 

HCD7317 Kvedarkvintetten Julesong kr  100 

61202 Superbarna Adventstid kr  100 

NOIND1701 Hovedøen Social Club Slynger julen inn kr  100 
 
 
 
 
 

Følg MO på Facebook: http://tinyurl.com/3a2rhel 
 

Maria Nergård Selger Tel: 23 31 01 24 Mob: 977 530 47 mn@musikkoperatorene.no 
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